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Metsitys herättää  
maaperän ja tuo ruokaa  

lasten lautasille

Luonnon köyhtyminen 
vaarantaa kestävän 
kehityksen tavoitteet

Omar, 6, menetti
kotinsa hirmu myrskyssä

Somalian Puntmaa:
Äitiyspakkaus tuo  
turvaa äidille ja vauvalle



Yksi lahja, kaksi saajaa. Eettisellä lahjalla ilahdutat 
läheistäsi, ja samalla autat apua tarvitsevia lapsia. Läheisesi 
saa lahjasta kortin, joka kertoo lahjoituksen merkityksen. 

Valitse omat hyvää tekevät lahjasi: 
WORLDVISION.FI/EETTISET-LAHJAT

AMMATTI NUORELLE – 150 €
Kiitä opettajaa ja lahjoita ammattikoulutus  
kehitysmaan nuorelle.

OMA PUUTARHA – 50 €
Anna kukkakimpun sijaan kokonainen puutarha! Apua tarvitseva perhe 
saa siemeniä sekä oppia tehokkaaseen ja ekologisempaan viljelyyn.

ÄITIYSPAKKAUS – 35 €
Äitienpäivän hittituote. Lahjoita äitiyspakkaus Keniaa tai Somaliaan,  
missä pakkaus on innostanut jo sadat äidit terveydenhuollon piiriin.

Lahjasi: Ammatti nuorelle

worldvision.fi

Tällä lahjalla koulutetaan nuoria esimerkiksi puusepiksi, ompelijoiksi, kampaajiksi 
tai automekaanikoiksi. Lisäksi he saavat tarvikkeita ja tukea oman yrityksen 
perustamiseen. Ammattikoulutus tuo nuorelle toimeentulon, kasvattaa itsetuntoa 
ja lisää arvostusta nuoren yhteisössä.

Aineettomat, eettiset ja ekologiset 
lahjamme tuovat hyvää mieltä 
lahjansaajalle ja -antajalle täällä 
kotimaassa sekä auttavat hädässä 
olevaa lasta perheineen kaukomailla.

Sinulle:

Toivoen:

Saamasi lahja toimitetaan sitä eniten tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen. worldvision.fi/eettiset-lahjat

Tällä lahjalla kenialainen tai somalialainen äiti saa äitiyspakkauksen, joka sisältää 
muun muassa synnytyksessä tarvittavia steriilejä välineitä, kantoliinan, moskiitto- 
verkon sekä vauvanvaatteita. Pakkaus kannustaa odottavia äitejä käymään  
raskausaikana neuvolassa ja synnyttämään kodin sijasta terveysasemalla. Lahjalla 
autat vähentämään lapsi- ja äitikuolleisuutta ja annat vastasyntyneelle 
tasa-arvoisemman alun elämään.

Lahjasi: Äitiyspakkaus 
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Suomen World Vision suojelee 
kehitysmaiden lapsia ja puolustaa 
heidän oikeuksiaan. Työmme lähtökohta 
on kristillinen lähimmäisenrakkaus.  
Autamme siellä missä tarve on suurin 
uskontoon, etniseen taustaan tai 
poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Mistä löytää toivo, kun synkät ilmastouutiset lamaannuttavat? Kysyin 
omalta alakoululaiseltani, mitä ajatuksia ilmastonmuutos herättää. Hän 
totesi:

”Lämpötila muuttuu ja siitä tulee ahdistusta.”
Mutta jatkoi sitten:
”On kyllä myös toivoa, koska se on asia, joka voidaan yrittää korjata. Tai 

viivyttää. Sen kaiken ei ole pakko tapahtua.”

Ilmastonmuutos herättää huolta ja surua lasten keskuudessa, mutta nuo-
remmalla sukupolvella on myös toivon ja toiminnan näkökulma, josta yri-
tän itsekin ottaa mallia.

Ilmastoahdistukseen auttaa sen hahmottaminen, mihin voin itse vai-
kuttaa; omilla arjen valinnoilla, äänestämällä tai esimerkiksi tukemalla eri 
tavoin ilmaston puolesta työskenteleviä järjestöjä.

Tukijanamme teet ilmastotyötä. Puolustat lapsen oikeutta puhtaaseen 
ympäristöön ja elämään. 

Lahjoituksesi auttaa siellä, missä ilmastonmuutoksesta kärsitään jo nyt. 
Tuet tärkeitä metsitysprojekteja (s. 22) tai autat kehittyvien maiden per-
heitä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja arjessaan. 

Lasten koulutus mahdollistaa sen, että uusi sukupolvi Keniassa tai Kam-
bodzassa oppii ympäristönsuojelusta ja pitää tulevaisuudessa kestäväm-
min huolta omasta kotiseudustaan. Jokainen vuosi koulussa merkitsee lap-
selle parempaa mahdollisuutta toimeentuloon ja pienempään omaan lap-
silukuun aikuisena. 

Lahjoittajana tuet myös hädän hetkellä; autat perheitä sopeutumaan ja 
selviämään paremmin äärimmäisistä sääilmiöistä ja luonnonkatastrofeista.

Oma koululaiseni on vielä pieni, mutta hän 
osaa ja muistaa ilmastonsuojelun arjessamme 
paremmin kuin minä. Pienetkin teot ja valinnat 
synnyttävät ilmastotoivoa, ja toivo antaa lisää 
voimaa toimintaan.  

Lämmin kiitos, että olet mukana. 

Sen kaiken 
ei ole pakko 
tapahtua

lukijalle

Anna Pollari
viestintäpäällikkö 
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4 asiakaspalvelu vastaa

Jos ryhdyn kuukausilahjoittajaksi 15 eurolla,  
mihin lahjoitukseni käytetään?

Kysy – me 
vastaamme

Kuukausilahjoituksesi auttaa kriisien keskellä eläviä lapsia. Autamme 
lapsia äkillisissä katastrofeissa jakamalla ruokaa, puhdasta vettä ja hätä-
aputarvikkeita. Huolehdimme yksin jääneistä lapsista, perustamme 
turvallisia tiloja ja tarjoamme katastrofien uhreille psykososiaalista 
tukea. Kuukausilahjoituksia voimme kohdistaa joustavasti ja nopeasti 
aina sinne, missä apua eniten tarvitaan.

Vuosittain noin kolmen miljoonan tytön sukuelimet silvotaan jossain 
päin maailmaa. Lahjoituksellasi ehkäisemme tätä haitallista ja väkival-
taista käytäntöä. Suojelemme silpomisuhan alla olevia tyttöjä Keniassa 
ja Somaliassa kouluttamalla yhteisöjen jäseniä tyttöjen oikeuksista ja 
silpomisen vaaroista. Rakennamme turvataloja tytöille ja koulutamme 
silpojia uusiin ammatteihin.  

Käytämme kuukausilahjoituksestasi merkittävän osan ilmastotyö-
hömme, josta kerromme lisää tässä lehdessä. Metsitysmenetelmämme 
ansiosta maaperän eroosio vähenee ja viljely- ja laidunmaat muuttuvat 
hedelmällisemmäksi. Näin perheet saavat tuottavampia satoja ja ravit-
sevaa ruokaa tasaisesti ympäri vuoden. Perheiden toimeentulo para-
nee, ja vanhemmilla on varaa pitää lapsensa koulussa. 

Köyhyys ei vähene, jos  
emme suojele luonnon  

monimuotoisuutta

6

14

Kysy lisää: 
asiakaspalvelu@worldvision.fi, p. 096 818300

Laura Helkala 
kummikoordinaattori
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”Äiti piti  
minusta kiinni,  

hän kantoi 
minua.” 

Hirmumyrskystä 
selvinnyt Omar, 6

Köyhyys ei vähene, jos  
emme suojele luonnon  

monimuotoisuutta

Koronavuosi:  
Olemme auttaneet  

60 miljoonaa ihmistä

Metsitystyö vahvistaa  
perheiden toimeentuloa

sisältö
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Luonnon 
hyvinvointi ja 
ihmisoikeudet 
kulkevat käsi 

kädessä
Luonnon monimuotoisuus vähenee maailmassa 

hälyttävää vauhtia. Samalla köyhyyden ja nälänhädän 
poistaminen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 

toteutuminen vaarantuvat, sillä monimuotoinen luonto 
ylläpitää elämän peruspilareita.

– Kipeimmin biodiversiteettikadon vaikutukset osuvat 
globaalin etelän köyhimpiin ihmisiin, asiantuntija Jaana 

Vormisto sanoo.



7asiantuntijalta

Suomen World Vision vahvistaa 
luonnon monimuotoisuutta 
metsitystyöllä ja kouluttamalla 
lapsia ja aikuisia ympäristöasioista.

teksti Jannika Melkko kuvat Verena Woeppel
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” Luonnon monimuotoisuus pitäisi 
ottaa läpileikkaavana tavoitteena 

huomioon kaikessa toiminnassa samalla 
tavalla kuin huomioimme tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden näkökulmat.”

Kuka
• Jaana Vormisto

• FIANT Consulting Oy:n 
toimitusjohtaja

• Työskennellyt yli 25 vuotta 
kestävän kehityksen ja 
ihmisoikeuksien parissa 
tutkijana ja asiantuntijana.

• Koulutus: biologi, 
filosofian tohtori 
biodiversiteettitutkimuksesta

Jaana Vormisto on väitellyt biodiversiteettitutkimuksesta.

Luonnon monimuotoisuus eli biodi-
versiteetti hupenee ympäri maailmaa 
nopeammin kuin koskaan aiemmin 
ihmiskunnan historiassa. Samalla, kun 
luonto köyhtyy, äärimmäisen köyhyy-
den poistaminen ja YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden toteuttaminen vai-
keutuvat entisestään.

Biodiversiteettitutkimuksesta väitel-
lyt Jaana Vormisto on työskennellyt yli 
25 vuoden ajan tutkijana ja asiantun-
tijatehtävissä kestävän kehityksen ja 
ihmisoikeuksien parissa.

Jos jotakin hän haluaa korostaa, niin 
sitä, että luonnon monimuotoisuudella 
ja ihmisoikeuksilla on perustavanlaa-
tuinen suhde.

– Monet kestävän kehityksen tavoit-
teista ovat suoraan ihmisoikeuksia, 
kuten oikeus ruokaan, puhtaaseen 
veteen, terveyteen ja niin edelleen. Jos 
luonnon monimuotoisuus ei toteudu, 
nämäkään eivät toteudu. Puhuimmepa 
sitten taloudellisesta tai sosiaalisesta 
kehityksestä, biodiversiteetin merki-
tystä ei voi ohittaa, Vormisto sanoo.

Kun luonnon monimuotoisuus vähe-
nee, elämän peruspilarit alkavat horjua. 
Kipeimmin vaikutukset osuvat niihin 
ihmisiin, jotka ovat jo ennestään haa-
voittuvimmassa asemassa.

– Tietysti biodiversiteetillä on vai-
kutusta kaikkien ihmisten elämään. Jos 
kuitenkin ajatellaan globaalia etelää ja 
siellä kaikkein köyhimpiä ihmisiä ja sitä, 
miten he päivittäisiä toimeentulon tar-

peitaan tyydyttävät, niin usein he ovat 
hyvin riippuvaisia ympäröivän luonnon 
tarjoamista resursseista.

Niin kutsutuilla ekosysteemipalve-
luilla tarkoitetaan luonnon tuottamia 
ilmaisia, aineellisia ja aineettomia hyö-
tyjä, joista monet ovat välttämättö-
miä ihmisen terveydelle ja hyvinvoin-

nille. Suoria hyötyjä ovat esimerkiksi 
ruokaa, energiaa ja lääkkeitä tarjoavat 
metsät ja vesistöt, mutta niiden lisäksi 
monimuotoinen luonto vaikuttaa elä-
misen edellytyksiin muun muassa yllä-
pitämällä elinkelpoista ilmastoa, hedel-
mällistä maaperää ja puhdasta ilmaa ja 
vettä.
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– Esimerkiksi se, että vesi kier-
tää ja puhdistuu, on äärimmäisen tär-
keää elämisen kannalta. Etenkin alu-
eilla, joilla ei ole järjestettyä vesihuol-
toa, vedenkierto on riippuvainen luon-
non ekosysteemeistä ja monimuotoi-
suudesta.

Taudit lisääntyvät
Vormiston mukaan biodiversiteetin 
väheneminen voi lisätä erityisesti köy-
himpien ja haavoittuvimpiin ryhmiin 
kuuluvien riskiä sairastua.

Esimerkiksi vesistöjen valuma-alu-
eilla tehdyt maankäytön muutokset 
voivat johtaa pohjavesivarojen vähenty-
miseen, jolloin ripulit saattavat yleistyä. 
Ripulit vaikuttavat olennaisesti alle vii-
sivuotiaiden lasten terveyteen ja kuol-
leisuuteen.

Monimuotoisuuden vähenemisellä 
on yhteys myös moniin muihin tervey-
suhkiin, kuten eläinperäisten tartunta-
tautien yleistymiseen.

– Vaikka mekin täällä kärsimme nyt 
koronasta, niin kyllähän meidän mah-
dollisuutemme ja valmiutemme rea-
goida tällaisiin tartuntatauteihin ovat 
aivan erilaiset verrattuna kehittyviin 
maihin.

Myös ruokaturvan ylläpitämisen ja 
nälänhädän poistamisen näkökulmasta 
biodiversiteetillä on tärkeä merkitys.

Vormiston mukaan aikaisemmin 
ihmiset ovat käyttäneet tuhansia eri-
laisia kasveja ravinnokseen, mutta tällä 
hetkellä ruokatuotannossa on merkit-

tävässä roolissa enää alle 200 lajia. Laji-
määrän supistuminen vaikeuttaa vilje-
lyn sopeutumista ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin haasteisiin, kuten kuivuu-
teen ja taudinaiheuttajiin, mikä puoles-
taan pienentää satoja.

– Tarvitsisimme nimenomaan 
geneettisen monimuotoisuuden laa-
juutta, jotta erityisesti pienviljelijöillä 
olisi käytössään sellaisia lajeja ja lajik-
keita, jotka kestävät muuttuvia olosuh-
teita.

Köyhyyden vähentämisen 
elinehto
Vormisto pitää luonnon monimuotoi-
suuden suojelemista ensiarvoisen tär-
keänä kamppailussa köyhyyden vähen-
tämiseksi.

– Biodiversiteetti on kytkeytynyt 
niin syvälle perusasioihin, kuten ruo-
kaan, veteen, päivittäiseen toimeen-

Fakta

Biodiversiteetti
Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa maapallon lajien 
ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua. 

Monimuotoisuuden väheneminen johtuu pääosin ihmisen toimis-
ta, kuten maan- ja merenkäytön muutoksista, ilmastonmuutoksesta ja 
saastumisesta.

Noin miljoona eliölajia on vaarassa kadota geologisesti lyhyessä ajassa, 
monet lähivuosikymmenien kuluessa.

Hyvinvoivat ekosysteemit hillitsevät ilmastonmuutosta ja auttavat 
sopeutumaan siihen sekä edesauttavat ruokaturvan saavuttamista ja 
köyhyyden vähentämistä.

Biodiversiteetin suojeleminen edesauttaa muun muassa köyhissä mais-
sa asuvien lasten ja naisten oikeuksien toteutumista.

Biodiversiteettikato voi vaikuttaa lasten normaaliin kehitykseen ja 
rajoittaa heidän tulevaisuuden valintojaan ja toimiaan. Naisten mahdol-
lisuudet esimerkiksi toimeentulon hankkimiseen tai kouluttautumiseen 
vähenevät, sillä luonnon köyhtymisen vuoksi heillä kuluu enemmän aikaa 
veden ja polttopuiden hakemiseen. Samalla pidempi hakumatka altistaa 
tyttöjä ja naisia entisestään seksuaaliselle väkivallalle ja häirinnälle. 

 Lähde: Kehityspoliittinen toimikunta

tuloon ja terveyteen, että jos ne asiat 
eivät ole kunnossa, siitä on vaikea 
mennä eteenpäin ja lähteä esimerkiksi 
kouluttautumaan.

Valtioneuvoston asettama Kehitys-
poliittinen toimikunta julkaisi tam-
mikuussa analyysin, joka tarkastelee 
luonnon monimuotoisuuden merki-
tystä Suomen kehityspolitiikassa. Vor-
miston vetämän asiantuntijaryhmän 
näkemysten mukaan luonnon moni-
muotoisuus tulisi huomioida kehitys-
politiikassa entistä vahvemmin.

– Luonnon monimuotoisuus pitäisi 
ottaa läpileikkaavana tavoitteena huo-
mioon kaikessa toiminnassa samalla 
tavalla kuin huomioimme tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden näkökulmat. Teh-
däänpä mitä vain, pitäisi miettiä, mitä 
vaikutuksia sillä on luontoon ja kuinka 
kielteisiä vaikutuksia voisi pienentää tai 
estää kokonaan. 
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Omugon pakolaisleiri on eteläsuda-
nilaisten pakolaisten koti Ugandassa. 
Pakolaisleireillä vammaiset ihmiset jää-
vät usein yhteisön ulkopuolelle, mutta 
Omugossa tilanne on parempi. World 
Vision tekee alueella töitä, jotta vam-
maiset ihmiset ovat tasavertaisina 
mukana yhteisön elämässä sekä World 
Visionin koulutuksissa ja niiden suun-
nittelussa. Koulutusten painopisteenä 
on toimeentulon vahvistaminen, yrittä-
jyyden tukeminen ja vesi- sekä hygie-
niapalveluiden parantaminen.

Yanoma, 14, on yksi tukea saaneista. 
Pojalla on kuulovamma, ja osa hänen 
oikeasta kädestään ja jalastaan toi-
mii heikosti. Paetessaan Etelä-Suda-
nin sisällissotaa vuonna 2017 Yanoma 
joutui eroon vanhemmistaan. Nyt hän 
asuu Morris-enonsa perheessä Omu-
gon pakolaisleirillä. Yanoma hymyilee 
leveästi kantaessaan kasviksia majaan, 
jossa nukkuu serkkunsa kanssa. Ser-
kukset ovat juuri korjanneet vihan-
nessadon, jonka he istuttivat World 
Visionin koulutuksen oppeja noudat-
tamalla.

Tukea vammaisen lapsen 
huoltajille
Morris-eno kertoo kertoo hyötyneensä 
World Visionin koulutuksista, jotka on 
suunnattu vammaisen lapsen huolta-
jille. Hän on oppinut maanviljelyksestä, 
energiasäästöuunin valmistamisesta ja 

vammaisten apuvälineistä. Koulutuk-
sen tarkoituksena on varmistaa, että 
enolla on valmiudet pitää hyvää huolta 
Yanomasta.

– Vuokrasin noin neljäsosahehtaa-
rin ja istutin kasviksia. Olen tähän men-
nessä korjannut sadon kahdesti. Jokai-
nen sadonkorjuu on helpotus minulle ja 
perheelleni. Lapset ovat onnellisia saa-

dessaan tuoretta ja monipuolisempaa 
ruokaa, Morris kertoo.

World Visionin arvioi, että Ugan-
dassa vammaisen lapsen huoltajista 
46 prosenttia joutuu jäämään kotiin 
sen sijaan, että pääsisi töihin. Lisäksi 
jopa 90 prosenttia perheistä, joissa on 
vammainen perheenjäsen, on vailla toi-
meentuloa.

teksti Derrick Kyatuka käännös Maria Osamitsu 
kuvat Dinah Kyakunzire

Yanoma iloitsee 
omasta sadosta

World Vision on läsnä Ugandassa Omugon pakolaisleirillä, jossa on 
otettu isoja askeleita kohti ihmisarvoisempaa elämää.

Yanoma saa lisäravintoa kasviksista, jotka hän on kasvattanut World Visionin oppien avulla.
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”Tärkein muutos meille kaikille tapahtuu ajattelussa ja asenteessa. Olemme 
siirtyneet välinpitämättömyydestä ja totutusta tavasta tehdä asioita kohti 
uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja.”

Kuulostaa liikkeenjohdonkonsultin lauseelta, mutta kyseessä on lainaus 
tansanialaisen naisen Rachel Josephin haastattelusta, jossa hän kertoo 
osallistumisestaan World Visionin valmennusryhmään. 

Rachelin perhe oli juurtunut monisatavuotiseen tapaan viljellä maata, 
eikä nähnyt ympärillään olevia mahdollisuuksia. Joskus metsä on aivan 
jalkojesi juuressa tai tie on siinä, missä juuri nyt seisot. Ei tarvitse etsiä 
kauempaa. Tarvitsemme vain oivalluksen ja uskalluksen lähteä toteutta-
maan oivallusta. Tarvitsemme myös uskoa sekä siemenen toivon kasvat-
tamiseksi.

Rachelille tämä tarkoitti sitä, että hän ei enää tukeutunut miehensä 
töistä tuleviin niukkoihin tuloihin, vaan uskalsi aloittaa oman banaaniplan-
taasin. Käyttämätöntä maata perheellä oli entuudestaan. Banaanivilje-
lyn onnistuminen lisäsi uskoa tulevaisuuteen. Perhe uskalsi aloittaa myös 
kalanviljelyn.

Kun Rachelin mies menetti työpaikkansa, perheellä ei ollut hätää. Heillä 
oli jo tulonlähteitä paikkaamaan menetettyä palkkaa. Lasten koulumaksut 
maksettiin, ja perhe sai riittävästi terveellistä ravintoa.

Kaikki alkoi ajattelun muutoksesta ja oivalluksesta. Siitä, että he ymmär-
sivät kyseenalaistaa vanhan tavan katsoa ympärilleen. He alkoivat kiinnit-
tää huomiota siihen, mikä oli mahdollista ja mitä heillä jo oli. Kuten käyt-
tämätön maapläntti. Yksinkertaista ja vahvaa. 

Rachel alkoi 
ajatella toisin

puheenvuoro

Tiina Antturi
toiminnanjohtaja

NÄIN AUTAMME 
UGANDAN 
PAKOLAISLEIRILLÄ

• Suomen World Visionilla on 
Omugossa kolme avustuspro-
jektia, joista kaksi on Suomen 
ulkoministeriön rahoittamia ja 
yksi rahoitetaan suomalaisten 
lahjoittajien tuella. Omugon leiri 
sijaitsee Pohjois-Ugandassa.

• Parannamme vesi-, hygienia- ja 
saniteettipalveluja. Rakennu-
tamme vessoja, joihin pääsevät 
myös vammaiset ihmiset. 
Jaamme tytöille kestositeitä, 
jotta he pääsisivät kouluun myös 
kuukautisten aikana. Raken-
namme kouluihin tiloja, joissa 
tytöt voivat käydä peseytymässä 
kuukautisten aikana.

• Jaamme raha-apua, tuemme 
nopeasti kasvavien vilje-
lylajikkeiden kasvattamista, 
koulutamme yritystoiminnasta 
ja autamme aloittelevia yrittäjiä. 
Koulutamme myös säästämisen 
tärkeydestä. Tuemme erityisesti 
perheitä, joissa on vammainen 
lapsi.

• Arviolta 40 000 ihmistä saa 
hankkeesta tukea arkeensa. 
Heistä 10 000 on eri tavoin 
vammaisia ihmisiä, aikuisia ja 
lapsia. 

– Ennen tätä projektia olimme vain 
kotona joutilaina, mutta nyt touhuan 
aina puutarhassa. Toivoni on jälleen 
herännyt. Sadonkorjuun jälkeen myyn 
osan vihanneksista ja käytän rahat 
perheeni tarpeisiin. Ilman oman maan 
satoa olisimme vaikeassa tilanteessa, 
sillä lapsille ei riittäisi tarpeeksi ruo-
kaa, Morris sanoo. 



teksti Anna Pollari ja Tiina Usvajoki 
kuvat Laura Reinhardt, Laura Oja, Pasi Liesimaa, Jim Kasom
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Ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat 
kipeimmin lapsiin. Suomen World Vision tekee 
lahjoittajien tuella monipuolista ilmastotyötä.

13reportaasi

ILMASTONSUOJELU = LASTENSUOJELUA: 

Näin me sen 
teemme



Kambodzan Santukissa sijaitseva Tonle 
Sap -järvi tulvii toistuvasti. Pahimmil-
laan järveen laskevat joet nostavat 
vedenpinnan niin korkealle, että vesi 
huuhtoo peltoja, teitä ja taloja sekä 
saastuttaa kaivovesiä.

Tulvissa myös menehtyy ihmisiä. 
Kambodzan World Visionin työntekijä 
Kunthea Vorn kertoo, että tulvat näky-
vät alueen hukkumistilastoissa. Erityi-
sessä vaarassa ovat lapset.

World Vision tekee kaikkensa lasten 
suojelemiseksi ja menetysten minimoi-
miseksi.

– Jaamme tietoa vanhemmille, opet-
tajille ja päättäjille. Kerromme lap-
sille tulvien vaaroista. Opetamme, että 
jokien penkereet ovat sateiden aikana 

vaarallisia leikkipaikkoja. Kannustamme 
vanhempia ohjaamaan lapset koulun 
jälkeen lastenkerhoomme, jossa he voi-
vat tehdä läksyjä turvallisesti. Olemme 
myös vaikuttaneet siihen, että ilmas-
tonmuutoksen seurauksista opetetaan 
lapsille koulussa, Vorn kertoo.

Ilmastonmuutos ei vaaranna lasten 
turvallisuutta vain Kambodzassa. Se 
on todellisuutta kaikkialla maailmassa. 
Unicefin arvio seuraavalle 10 vuodelle 
on, että vuosittain jokin ympäristö-
katastrofi vaikuttaa jopa 175 miljoonan 
lapsen elämään.

– Kuivuus, tulvat ja vaikeasti enna-
koitavat sateet vaikuttavat ruokatur-
vaan ja puhtaan veden saantiin. Ruuan 
ja veden puute heikentää lasten hyvin-

vointia ja heidän mahdollisuuksiaan 
käydä koulua. Sään ääri-ilmiöistä joh-
tuva ruokapula taas voi johtaa pakko-
muuttoon eli ilmastopakolaisuuteen, 
Suomen World Visionin ohjelmajoh-
taja Annette Gothóni kuvaa.

Parannamme ruokaturvaa 
ja ehkäisemme 
ilmastopakolaisuutta
Ilmastotyömme ytimessä on varautu-
minen ja sopeutuminen ilmastonmuu-
toksen seurauksiin. Se on myös avain 
ruokaturvan vahvistamiseen ja ilmasto-
pakolaisuuden vähentämiseen. Käytän-
nön esimerkki tästä on perheiden kou-
luttaminen viljelemään sään ääriolo-
suhteita kestäviä viljelyskasveja. Kun 

Kerromme lapsille ympäristöasioista ja ilmastonsuojelusta lastenkerhoissa ja kouluissa. 
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perhe saa ravintoa omasta pellosta, sen 
ei tarvitse lähteä etsimään toimeentu-
loa muualta.

Erityisen tehokas perheiden toi-
meentulon vahvistaja on metsitystyö, 
joka herättää köyhtyneen maaperän vil-

jeltäväksi. Esimerkiksi Kenian Ngoswe-
tissa opetamme perheenäitejä ja -isiä 
käyttämään kanto- ja juurivesoja hyö-
dyntävää tehokasta ja edullista metsi-
tysmenetelmää. Muutokset ovat lasten 
kannalta merkittäviä: perheillä on varaa 

maksaa koulumaksut ja lasten lautasilla 
on ruokaa.

Etiopiaan nousee metsä
Etiopiassa meillä on kokonaisen met-
sän elvyttämiseen tähtäävä hanke, 

Perheen pelto kukoistaa Keniassa metsitysmenetelmämme ansiosta.
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jossa puita nousee noin 8 000 hehtaa-
rin alueelle (lue lisää s. 22–23).

Etiopian metsitystyö ei vaikuta suo-
ranaisesti alueen maatalouteen, mutta 
hyvinvoiva metsä ilmastonmuutoksen 
hillitsijänä ja luonnon monimuotoisuu-
den säilyttäjänä auttaa myös maanvil-
jelijöitä.

Parempi metsänhoito ja -hallinta 
kohentaa veden sitoutumista maape-
rään, mikä ehkäisee tulvia ja suojelee 
satoja. Hiilen sitoutuminen uusiin pui-
hin hillitsee myös ilmastonmuutosta.

Lapsille terveyttä ja  
tasa-arvoa
Vesityömme on tärkeässä roolissa 
ilmastomuutoksen haittavaikutuksiin 
varautumisessa ja lasten terveyden 
vahvistamisessa. Opetamme sadeveden 
talteenottoa ja veden turvallista varas-
tointia, autamme rakentamaan vesial-

taita ja kastelujärjestelmiä, opetamme 
veden puhdistamista ja koulutamme 
rakentamaan vessoja, jotka eivät saas-
tuta pinta- ja pohjavesiä.

Suurimpia lasten ripulin syitä ovat 
puutteellinen hygienia ja saastunut 
juomavesi. Vesityömme suojelee ympä-
ristöä ja pelastaa ihmishenkiä.

Ilmastotyöllämme on ympäristö-
vaikutusten lisäksi myös tasa-arvo-
vaikutuksia. Ugandassa ja Perussa 
autamme perheitä rakentamaan ener-
giatehokkaita ja ympäristöystävälli-
siä uuneja. Ne saastuttavat vähemmän 
kuin perinteiset tulisijat ja vapauttavat 
naisia ja lapsia työläästä polttopuiden 
keruusta. Aikaa muihin askareisiin ja 
erityisesti tyttöjen koulunkäyntiin jää 
aiempaa enemmän. 
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Tuemme yhteisöjä sään ääri-ilmiöitä 
kestävien lajikkeiden viljelyssä. 

Lapset oppivat oikeudesta 
puhtaaseen ympäristöön

Pinkyn lähiluonto on muuttunut viime vuosina.

Intialainen Pinky, 13, istuu varjossa 
kylän kaivon luona. Kotiseudulla 
Lalitpurissa kärsitään kuivuudesta. 
Se ja metsäkato ovat vähentäneet 
pohjaveden määrää ja vaikeuttaneet 
muun muassa juomaveden saantia.
– Mummoni kertoi minulle, että 
talomme ympärillä oli ennen tiheä 
metsä. Nyt puut on kaadettu ja maa on 
muutettu pelloiksi. Kun olin nuorempi, 
leikimme ulkona, mutta nyt aurinko 
on liian kuuma ja pitää meidät sisällä, 
Pinky kertoo.

Pinky käy World Visionin lastenker-
hossa, jossa keskitytään lapsen oikeuk-
siin. Yksi niistä on oikeus puhtaaseen 
ympäristöön. Lapsille on luotu oma 
tehtäväkirja nimeltä Miksi puita kut-
sutaan ystäviksemme. Kirjassa on kah-
deksan laajaa tehtäväkokonaisuutta, 

ja sen läpikäynti kestää noin kolme  
kuukautta.

Tietoa kasveista ja puista
Sivuilta löytyy tietoa monenlaisista 
kasveista ja puista. Tehtävät rohkai-
sevat lapsia etsimään lajeja lähiympä-
ristöstä ja tunnistamaan niitä yhdessä 
vanhempien tai isovanhempien kanssa. 

Kirjaan voi myös kerätä kasvinäyt-
teitä ja kirjoittaa ylös esimerkiksi nii-
den lääkinnällisiä käyttötarkoituksia. 

– Jos kaadamme yhden puun, mei-
dän täytyy istuttaa kaksi uutta tilalle, 
sanoo kirjasta innostunut Amit, 14. 

Hän on hyödyntänyt myös kirjan 
mukana tulleet puunsiemenet. Amitin 
takapihalla kasvaa nyt yli 10 puuntainta. 
Hän on keksinyt oman kastelumene-
telmän yhdessä kavereidensa kans- 



Ilmastonmuutoksen ensimmäiset  
kärsijät ovat heikoimmassa asemassa 
olevat lapset. Siksi työmme kummi- 
lasten kotiseudulla suunnitellaan aina  
ympäristö huomioiden. Kummien 
tuella opetamme viljelijöitä viljelemään 
ekologisemmin, autamme perheitä 
hankkimaan energiatehokkaita uuneja 
ja opetamme lapsille ympäristön- 
suojelua.

KUMMINA 
TEET  
ILMASTO- 
TEKOJA

RYHDY KUMMIKSI: 
WORLDVISION.FI/RYHDY-KUMMIKSI

Amit on istuttanut takapihalleen puuntaimia. 

sa. He kastelevat säännöllisesti kan-
gasta, joka tiputtaa vähitellen vettä tai-
mien päälle. Menetelmä säästää vettä ja 
toimii hyvin. 

– Kirja opettaa lapsille puista ja 
ympäristöstä ja innostaa heitä suojele-
maan niitä, Salmon Jacob Intian World 
Visionista kertoo. 
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käännös Maria Osamitsu kuvat World Vision

Avun monet 
kasvot

Tässä jutussa käymme Kambodzassa, Intiassa, Hondurasissa 
Mongoliassa, Filippiineillä ja Zambiassa. Työ jatkuu ja lapsista 

pidetään huolta myös koronapandemian aikana.

Mumbai, Intia
Heena opiskelee kotona. Intiassa kou-
lut ovat pysyneet pääosin kiinni koro-
naviruksen leviämisen estämiseksi. 
World Visionin kummiohjelmissa on 
tuettu lapsia jatkamaan opintoja. Lap-
sille on jaettu oppikirjoja ja annettu 
tukiopetusta verkkoryhmissä. Lap-
sia on rohkaistu ja tuettu pitämään 
yhteyttä ystäviin erilaisten viestintä-
kanavien avulla.

Tmar Pouk, Kambodza
Kambodzan World Visionissa työskentelevä Kunthea Vorn kuljet-
taa hätäapua perheille, jotka menettivät kaiken äkillisessä tulvassa 
koronapandemian aikana syyskuussa 2020. Kuukausilahjoittajien ja 
kummien ansiosta yli 22 000 ihmistä sai tuhoalueella ruokaa ja juo-
mavettä sekä hygienia- ja suojatarvikkeita selvitäkseen elämässään 
eteenpäin. Avunsaajista noin 7 200 oli lapsia.
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NOIN 60 MILJOONAA 
IHMISTÄ ON SAANUT 
APUA

• Maaliskuussa 2020 käynnistimme 
historiamme laajimman hätä-
apuoperaation.

• Tähän mennessä olemme autta-
neet noin 60 miljoonaa ihmistä. 
Heistä reilut 26 miljoonaa on 
lapsia.

• Viemme apua kummiohjelmiin, 
konfliktialueille, ympäristökatast-
rofien keskelle, slummeihin ja 
pakolaisleireille.

Zuunmod, Mongolia
World Visionin työntekijä ja 11-vuo-
tias kummilapsi Tserenpurev kantavat 
hätäaputarvikkeita koronapandemiasta 
kärsineille perheille. Kummit mahdol-
listavat perustarpeiden, kuten ruuan, 
vaatteiden ja hygieniatuotteiden perille 
viemisen.

Mongolian World Vision tekee kum-
mien tuella myös sarjakuvakirjoja ja 
piirrettyjä videoita lapsille. Niissä on 
tietoa koronan ehkäisemisestä ja oppi-
materiaaleja helpottamaan etäopiske-
lua.

San Juan, Honduras
Isoäiti laittaa maskit Vladimirin, 8, ja 
Estherin kasvoille lasten valmistau-
tuessa uuteen päivään.

Vladimir ja Esther ovat kummilap-
sia. Heidän perheensä on saanut ruo-
ka-apua ja tukea uuden kodin raken-
tamiseen.

Yli 60 prosenttia Hondurasin väes-
töstä elää köyhyydessä. Maaliskuusta 
2020 voimassa ollut kansallinen ulko-
naliikkumiskielto on tehnyt monen 
perheen elämästä selviytymistaistelua. 

Batangas, Filippiinit
Sierralyn, 16, keskustelee isänsä Gre-
gorion kanssa päivän töistä. Sierra-
lyn on yksi miljoonista filippiiniläis-
nuorista, joka joutui jäämään kotiin 
korona kriisin vuoksi. 

Tilanne oli aluksi vaikea Sierralynille, 
jonka piti saada 10. luokka päätökseen. 
Kummien tuella saadun opetusmateri-
aalin ansiosta hän ja alueen muut lap-
set pystyvät kuitenkin jatkamaan opin-
tojaan kotona, kunnes pystyvät palaa-
maan kouluun.

Kanchomba, Zambia
Naomi, 8, löysi itselleen kummin. 
Tavallisesti kummi valitsee kummilap-
sen, mutta Anna lapsen valita -kum-
miudessa valinta on lasten käsissä. 
Viime vuonna tuhannet lapset ympäri 
maailmaa valitsivat itselleen kummin 
koronaturvallisissa valintatilaisuuk-
sissa.

Suomalaisilla on mahdollisuus ryh-
tyä kenialaisen lapsen Anna lapsen 
valita -kummiksi. 

worldvision.fi/anna-lapsen-valita



käännös Anni Lehtonen 
kuvat Catherine Turcios, 
Rafael Zaldivar

Hirmumyrskyt 
veivät Omarin kodin
Omar, 6, ja hänen siskonsa Lupita, 8, eivät voi mennä kotiin. Sitä ei enää ole. 
Marraskuussa pyörremyrskyt riehuivat ympäri Hondurasia. Tuulet, tulvat ja 
maanvyörymät tuhosivat koteja, teitä, viljelyksiä, yrityksiä ja kouluja. Myrskyn 
keskus kulki Omarin ja Lupitan kotikylän San Pedro de Sulan läpi. 
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– Kaikki tuhoutui. Vesi ulottui kor-
kealle. Kiirehdimme koululle. Kadulla 
vesi vei meidät. Äiti piti minusta kiinni, 
hän kantoi minua, Omar muistelee.

Tuhansia hätäsuojia pystytettiin. 
Niille, jotka menettivät kaiken, tur-
vallinen nukkumapaikka, vesi, ruoka 
ja hygieniatarvikkeet olivat elinehto 

selviytymiseen. Hondurasissa eva-
kuoitiin 59 160 perhettä, ja myrs-
kyt vaikuttivat 4,5 miljoonan ihmisen  
elämään. 

Kun tulvavedet laskivat, monet per-
heet palasivat koteihinsa katsomaan, 
mitä heidän elämästään oli jäänyt jäl-
jelle. Raivaaminen ja kunnostaminen 

alkoi, mutta Omarin ja Lupitan per-
heellä ei ollut enää pelastettavaa.

Sisarukset asuvat nyt tilapäissuo-
jassa vanhempiensa kanssa. Korona-
virusrajoitukset, katastrofin aiheut-
tama järkytys, aiemmat murheet jengi-
väkivallan uhasta ja tulevaisuuden epä-
varmuus alkoivat painaa Omarin mieltä. 

Omar kaipaa rakkaita koiranpentujaan sekä 
palloa ja sydämenmuotoista tyynyä.
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Työntekijämme huomasivat pojan ole-
van surullinen ja levoton. 

Lapsiystävällisestä tilasta 
apua
World Vision auttaa katastrofeissa ja 
kriisialueilla lapsia selviytymään trau-
maattisista kokemuksista psykososiaa-
lisen tuen avulla. Lapsiystävälliset tilat 
mahdollistavat hauskanpidon ja leikin. 
Ammattilaiset auttavat lapsia ilmaise-
maan tunteitaan ja selviytymään trau-
masta. World Vision perusti lapsiystä-
vällisen tilan myös siihen tilapäissuo-
jaan, jossa Omarin perhe asui.

Aluksi Omar oli välttelevä ja piilou-
tui sohvan taakse, mutta vähitellen 
hänen kiinnostuksensa heräsi ja luot-
tamuksen tunne alkoi löytyä. Lapsiys-
tävällisissä tiloissa sisarukset kertoi-
vat, kuinka heidän sydämensä särkyi-
vät heidän menetettyään koiranpen-
tunsa tulvissa. Omar kertoi kaipaavansa 
myös lelujaan, palloa ja sydämenmuo-
toista tyynyä.

Vaarallisimpia paikkoja 
lapsille
Hondurasin historia on täynnä poliit-
tista epävakautta ja järjestäytynyttä 
raakaa rikollisuutta. Omarin kotiseu-
dun on arvioitu olevan lapsille yksi 

vaarallisimmista paikoista maailmassa. 
Lasten voi olla vaikea nähdä valoisaa 
tulevaisuutta.

World Vision tekee töitä, että Oma-
rin kaltaisilla lapsilla on mahdollisuus 
selviytyä, toipua. Lapsille, jotka elävät 
maailman vaarallisimmissa paikoissa, 
emotionaalinen tuki ja selviytymiskei-
nojen opettelu on elintärkeää. 

Kuukausilahjoittaja 
suojelee lapsia 
kriiseissä

Kuukausilahjoittajat auttavat lapsia 
kohti hyvää ja turvallista elämää 
alueilla, jotka kärsivät luonnon-
katastrofeista, kriiseistä ja sodista. 
Avun täytyy olla joustavaa, jotta 
erilaisiin tilanteisiin ja avun tarpee-
seen voidaan reagoida nopeasti. 

Viime vuonna World Vision 
auttoi lapsia selviytymään hirmu-
myrskystä Hondurasissa ja räjäh-
dyksestä Libanonissa, suojeli tyttöjä 
lapsiavioliitoilta Afganistanissa ja 
silpomiselta Keniassa ja Somaliassa.  
Kongon demokraattisessa tasaval-
lassa järjestö auttoi sotaorpoja sel-
viytymään ja taisteli lasten vakavaa 
aliravitsemusta vastaan. 

suojelelapsiakriiseissa.worldvision.fi

Omar ja Lupita-sisko World Visionin 
lapsiystävällisessä tilassa.

Ammattilaiset auttavat Omarin 
kaltaisia lapsia selviytymään 

traumoista.
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1. Wolaitassa ja Shashemenessa ete-
läisessä Etiopiassa metsät ovat 

katoamassa. Puita on raivattu laidun-
maiksi tai hakattu polttopuiksi. Metsä-
kato on kiihdyttänyt eroosiota ja viljely 
tuottaa huonosti. Perheille tai karjalle 
ei riitä syötävää paljailta rinteiltä.

2. Asukkaat ovat pistäneet toiveik-
kaina merkille, kuinka lähei-

nen Humbon alue on alkanut kas-
vaa uutta metsää. Vihertyneen maise-

man mukana on tullut muutakin hyvää 
kuten parempia satoja ja tuottavampaa 
lypsykarjaa.

3. Asukkaat ottavat yhteyttä Etio-
pian World Visioniin, joka on 

käynnistänyt Humbon metsitysprojek-
tin. Ihmiset toivovat samaa kuin naa-
purilla: vehreyttä, satoja ja raittiimpaa 
ilmaa.

4. World Vision järjestää kes-
kustelutilaisuuksia kyläläis-

ten ja paikallishallinnon kanssa. Tun-

nustellaan, löytyykö yhteistä tahtoa 
muutokseen. Asukkaiden täytyy sitou-
tua puiden suojeluun ja luottaa sii-
hen, että suojelu parantaa maaperää ja 
lisää hyvinvointia. Osalle riski on suuri, 
koska he saavat elantonsa polttopuiden 
sekä erityisesti puuhiilen myynnistä.

5. Suomen World Vision ryhtyy 
ulkoministeriön tuella yhteis-

työhön Etiopian World Visionin kanssa. 
Tavoitteena on opettaa pienviljeli-
jöille FMNR-metsitysmenetelmää, jolla 
elvytetään aiemmin kaadettujen pui-

teksti Anna Pollari kuva World Vision

Kadonneen  
metsän paluu
Hyvä metsityshanke pitää sisällään 
paljon muuta kuin taimien istutusta. 
Puiden kasvatus vaatii ihmisiltä uhrauksia 
ja uskoa siihen, että uusi puusto tuo 
mukanaan hyvinvointia. Millaisin  
askelin syntyy uutta metsää  
Etiopiaan?
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den kantoja ja juuria. Lisäksi istute-
taan kokonaan uusia taimia sellaiselle 
maalle, jota on laidunnettu pitkään ja 
jonka kannotkin on raivattu puuhii-
leksi.  

6. Alueille muodostetaan 16 osuus-
kuntaa, joihin kuuluu 6 379 

jäsentä. Heistä vajaa 40 prosenttia on 
naisia. Vammaisia ihmisiä rohkaistaan 
mukaan. Jäsenet saavat koulutusta 
FMNR-menetelmästä sekä taimien 
kasvatuksesta. World Vision organisoi 
säännöllisesti tapaamisia asukkaiden ja 

viranomaisten kesken. Niissä keskus-
tellaan, ratkotaan ristiriitoja ja ehkäis-
tään väärän tiedon leviämistä. 

2020

7. Paikallishallinto myöntää osuus-
kunnille käyttöoikeuden metsi-

tettäville alueille. Tämä on tärkeää, sillä 
laillinen käyttöoikeus antaa asukkaille 
varmuuden siitä, että metsien suojelu 
tuo vakautta ja hyvinvointia tasapuoli-
sesti ja kestävästi kaikille. 

8. FMNR-metsitysmenetelmä ote-
taan vuoden aikana käyttöön yli 

tuhannen hehtaarin alueella. Lisäksi 
raivataan reilun kahden kilometrin 
mittainen palonkatkaisulinja, jonka 
avulla pyritään estämään maastopalo-
jen leviäminen. Viisi taimitarhaa perus-
tetaan eri puolille Wolaitaa ja Shashe-
menea. 

9. World Vision tukee niitä asuk-
kaita, jotka ovat elättäneet per-

heitään polttopuiden ja puuhiilen 
myynnillä. Heille lahjoitetaan härkiä ja 
energiatehokkaita liesiä Näin perheet 
saavat korvaavia tuloja ja uskaltavat 
sitoutua metsien suojeluun.

10. Taimitarhoissa kasvatetaan 
puoli miljoonaa puuntainta. 

Kun mukaan lasketaan muualta oste-
tut taimet, istutetaan yhteensä mil-
joona uutta puun alkua.

PÄÄSTÖ
KOMPENSOINTI JA 
GOLD STANDARD 
SERTIFIKAATTI

Haemme Etiopian metsityshank-
keelle kansainvälistä Gold Stan-
dard -sertifikaattia, joka mahdol-
listaa päästöyksiköiden myymisen 
päästökaupassa. Yritykset tai 
yksityishenkilöt voivat tulevaisuu-
dessa kompensoida eli hyvittää 
aiheuttamiaan ilmastopäästöjä 
tukemalla hanketta. Tulot ohja-
taan seudun osuuskunnille, jotka 
jatkavat niiden avulla kotiseudun 
kehittämistä.

Gold Standard on kansain-
välisesti yksi tunnetuimmista 
ja tarkimmista sertifikaateista. 
Sen kautta sertifoidut hankkeet 
huomioivat päästövähennysten 
lisäksi myös muita YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteita kuten 
esimerkiksi tasa-arvon vahvista-
misen. 

MIKÄ FMNR
METSITYS? 
Hyödynnämme edullista metsitys-
menetelmää, joka tunnetaan nimellä 
FMNR (Farmer managed natural 
regeneration). Siinä elvytetään 
aiemmin hakattujen puiden kantoja 
ja juuria, jolloin uusi puu kasvaa 
varmemmin kuin hennosta taimesta 
kasvattamalla. Kansainvälinen World 
Vision -verkosto on soveltanut 
menetelmää jo yli 25 maassa. 

2021

11. Osuuskunnat jatkavat metsi-
tystä FMNR-menetelmällä ja 

tekevät täydennysistutuksia taimilla. 
Jäsenille tarjotaan lisäkoulutusta met-
sänhoidosta, hallinnosta ja taloudenpi-
dosta.

12. Asukkaita koulutetaan ympä-
ristön kannalta kestävistä 

elinkeinoista kuten hunajantuotan-
nosta. Lapsille perustetaan ympäristö-
kerhoja, joissa heille kerrotaan metsien 
suojelun merkityksestä.

Tavoitteena on metsittää lopulta 
jopa 8 000 hehtaaria maata. Noin 
14 000 kotitaloutta eli arviolta 83 000 
ihmistä hyötyy metsitysprojektista ja 
metsien paluusta. 



Layla Said muutti perheen perinteitä 
ja päätti synnyttää viidennen lapsensa 
terveysklinikalla.

Ayan Abdullahin odotusta seurattiin 
raskausaikana säännöllisesti. Hän sai muun 
muassa terveys- ja ravitsemusneuvontaa.

24 äitiysterveys 

Layla Saidin vastasyntynyt pienokainen 
tuhisee vuoteessaan, jonka kattona ja 
seininä on moskiittoverkko. Nukkuma-
paikka on peräisin äitiyspakkauksesta, 
jonka Said sai päätettyään synnyttää 
lapsensa terveysklinikalla. Pieni tyt-
tövauva on perheen viides lapsi. Neljä 
sisarusta on syntynyt kotona. Se on 
tyypillistä köyhällä maaseudulla, jossa 
on usein puutteita terveyspalveluissa. 
Toinen syy on tiedonpuute turvalli-
sesta synnytyksestä.

– Kotisynnytyksistä johtuvat komp-
likaatiot ovat täällä yleisiä. Naisilla on 
muun muassa raskausmyrkytyksiä, 
tulehduksia ja vaikeista synnytyksistä 
aiheutuvia traumoja, Lillian Omariba 

teksti Somalian World Vision käännös Tiina Usvajoki 
kuvat Gwayi Patrick

Äitiyspakkaukset 
saapuivat Somaliaan
Layla Said, Ayan Abdullahi ja Maryan Mohamud iloitsevat äitiyspakkauksesta, 
joka mahdollistaa äidille turvallisen synnytyksen ja lapselle hyvän alun elämään.

Somalian World Visionista kertoo.
Layla Said on yksi noin tuhannesta 

äidistä, joka saa World Visionilta äitiys-
pakkauksen. Pakkausten avulla kan-
nustetaan äitejä käymään raskausai-
kana neuvolassa ja synnyttämään kodin 
sijasta terveysasemalla.

– Halusin tällä kertaa synnyttää kli-
nikalla. Kaikki meni hyvin. Samalla 
sain monenlaisia tarvikkeita vauvalle. 
Minulla ei olisi mahdollisuutta ostaa 
niitä itse, Layla Said kertoo.

Äitiyspakkauksessa on kaksi osaa: 
toinen äidille ja toinen vauvalle. Äidin 
pakkauksessa on muun muassa synny-
tyksessä tarvittavia steriilejä välineitä 
ja kantoliina. Vauvan pakkauksessa on 
vaatteita ja vaippoja sekä muita hygie-
niatarvikkeita. 

Taskulamppu auttaa öisin
Ayan Abdullahi on kahden lapsen äiti. 
Hän on synnyttänyt molemmat lap-
sensa terveysklinikalla. Raskausaikana 



Maryan Mohamud ihmettelee esikoistaan. 
Klinikkasynnytys oli hyvä kokemus.

25äitiysterveys

hänen terveyttään seurattiin säännöl-
lisesti ja hän sai muun muassa ravitse-
muskoulutusta. Äitiyspakkaus nostaa 
Abdullahin kasvoille hymyn.

– Minulla ei olisi ollut varaa ostaa 
vauvalle moskiittoverkkoa, joka nyt 
suojaa häntä. Pakkauksessa oli myös 
taskulamppu, jonka valossa näen 
paremmin imettää öisin. Siitä on ollut 
paljon apua.

Uutta ja ihmeellistä
Maryan Mohamud on ensisynnyttäjä, 
jonka vauva saapui maailmaan ter-
veysklinikalla. Mohamud oli raskausai-
kana huolissaan synnytyksestä ja pel-
käsi komplikaatioita.

– Sain neuvolan koulutuksista niin 
paljon tietoa, että päätin valita klinik-
kasynnytyksen. Se helpotti pelkojani. 
Luotin ammattilaisiin, joiden käsissä 
kaikki meni hyvin, Mohamud kertoo.

Hän iloitsee äitiyspakkauksesta, 
jossa on ollut paljon uutta ja ihmeellistä 
ensimmäistä kertaa äidiksi tulleelle.

– En ollut kovin hyvin selvillä siitä, 
mitä kaikkea pitäisi olla hankittuna 

MISTÄ ON KYSE?
• Suomen World Vision jakaa 

yhteistyössä Somalian World 
Visionin ja suomalaisen 
Logonet-yrityksen kanssa 
noin 1000 äitiyspakkausta 
Somalian Puntmaassa.

• Ensimmäiset äitiyspakkaukset 
jaettiin joulukuussa 2020, ja 
työ jatkuu tämän vuoden 
aikana.

• Pakkauksen saamisen ehtona 
on sitoutuminen neuvola-
käynteihin ja klinikkasynnytyk-
seen.

• Kotisynnytyksistä aiheutuvat 
komplikaatiot ovat yleisiä 
Somalian Puntmaassa. Ne 
ovat vakava uhka äitien ja 
vastasyntyneiden terveydelle.

Tyttövauva uinuu turvallisesti uudessa vuoteessaan.

vauvaa varten. Pakkauksessa on pal-
jon sellaista, mitä en olisi pystynyt itse 
ostamaan. Vauvanvaatteet ja kestovai-
pat ovat todella hyvänlaatuisia. 
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Wendy Okuku, 24, kasvoi Nairobin 
slummeissa. Perhe joutui muuttamaan 
usein, sillä vanhempien varat eivät riit-
täneet vuokranmaksuihin. Lapsia oli 
seitsemän ja vanhemmilla töitä vain 
satunnaisesti. Wendy tiesi, että perus-
koulun jälkeen hän ei enää pääsisi opis-
kelemaan. Koulumaksujen kanssa oli 
ollut jatkuvaa taistelua jo vuosien ajan.

– Pääsin kauppaan töihin, mutta sit-
ten tulin raskaaksi. En pystynyt jatka-
maan työntekoa erittäin vaikean alku-
raskauden takia.

Wendy kuuli paikallisen seurakun-
nan kautta, että World Vision etsii 
nuoria koulutusohjelmaan. Hän päätti 
hakea, vaikka oli varma siitä, että ei 
tulisi valituksi.

– Olin raskaana, joten en uskonut kel-
paavani. Mutta minut valittiin sittenkin! 
Pääsin aluksi elämäntaitokoulutukseen, 
jossa minulle kirkastui, että avain 
parempaan on omissa käsissäni.

Onnellinen yrittäjä
Wendy jatkoi elintarvikealan koulutuk-
seen ja avasi pienen kioskin, jossa alkoi 
myydä itse paistamiaan leipiä. Vauvan 
synnyttyä Wendyn äiti tuki tytärtään 
pitämällä kioskin toiminnassa.

– Suoritin koulutukseni loppuun, ja 
nyt minulla on todistus elintarvikealan 
kurssista. Myyntipisteeni on nykyään 

teksti Janika Valtari kuvat Janika Valtari

Wendy ja Michael 
saivat uuden 
mahdollisuuden
Wendy Okukun ja Michael Mutilin koulutiet katkesivat köyhyyteen, mutta 
World Visionilta saatu ammattikoulutus antoi elämälle uuden suunnan.

Wendy Okuku ansaitsee elantonsa 
myymällä itse valmistamiaan leipiä.

paikallisessa supermarketissa, nuori 
yrittäjä hymyilee.

Tärkeintä Wendylle on tarjota pie-
nokaiselleen lapsuus, jossa ei ole puu-
tetta elämän perusasioista. Hänen 
lapsensa saa käydä koulua niin pitkälle 
kuin haluaa.

– Tiedän, että lapseni saa paremman 
tulevaisuuden. Teen joka päivä töitä sen 
eteen. 
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NÄIN KOULUTAMME 
NUORIA

KENIA: Nairobin Marurui-, Ngomongo-, Githogoro- ja 
Maroni-slummeissa toimivien nuorisotyöllisyysohjelmi-
en kohderyhmä on haavoittuvimmassa asemassa olevat 
15–24-vuotiaat nuoret. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä 
huomiota vammaisten nuorten työllisyyden tukemiseen.

Kohdealueen slummeissa asuu yhteensä noin 47 500 
asukasta, joista suuri osa on pienituloisia päivätyöläisiä. 
He työskentelevät lähialueen kahviplantaaseilla, raken-
nustyömailla sekä tiluksilla, joissa he toimivat esimerkiksi 
kodinhoitajina ja maatyöläisinä. Slummeissa ei ole juuri-
kaan jatkokoulutusmahdollisuuksia, eikä köyhillä perheillä 
ole varaa taata lapsilleen hyvää koulutusta. Ohjelmassa 
nuoret saavat ammattikoulutusta, yrittäjyyskasvatusta, ja 
elämäntaito-opetusta. Heitä myös opetetaan säästämään.

RUANDA: Bulizan nuorisotyöllisyysohjelma sijaitsee 
Pohjois-Ruandassa Mbogon alueella, jossa asuu noin 
17 000 ihmistä. Alueen asukkaista suurin osa on maan-
viljelijöitä, ja lähes puolet elää kansallisen köyhyysrajan 
alapuolella. Opetuksen taso kouluissa on heikko, ja nuo-
rista moni on jättänyt peruskoulun kesken. Ohjelman 
kohderyhmänä on yhteisön haavoittuvimmassa asemas-
sa olevat 15–30-vuotiaat nuoret, kuten koulunsa kes-
keyttäneet, orvot ja vammaiset. Erityisesti huomioimme 
nuorten naisten työllisyyden tukemisen.  Vuosittain 250 
nuorta saa opetusta ammattikoulutuksesta, yrittäjyys-
kasvatuksesta sekä elämäntaidoista.

Toinen Ruandan nuorisotyöllisyysohjelmamme si-
jaitsee Nyamasheken ja Rusizin alueilla maan lou-
naisosassa. Kolmivuotisessa projektissa tuetaan 
60 000 nuoren yrittäjyyttä. He saavat koulutusta om - 
pelusta, hunajantuotannosta sekä yrittäjyydestä. 
Projektia rahoittaa Ruotsin ulkoministeriö (Swedish Inter-
national Development Cooperation Agency, SIDA).

UGANDA: Naisten ja nuorten on haastavaa löytää 
työtä Ugandan Tororon ja Busian alueilla. Alueella on 
maataloutta, mutta menetelmät ovat vanhoja ja sadot 
vaatimattomia ja alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksil-
le. Euroopan unionin rahoittamassa projektissa tuetaan 
erityisesti naisten ja nuorten harjoittamaa orgaanista 
maataloutta ja satojen markkinoimista rekisteröityinä 
luonnonmukaisina tuotteina. Lisäksi opetellaan varautu-
maan paremmin säiden aiheuttamiin haasteisiin. Projekti 
on Ugandan, Suomen ja Irlannin World Visionien yhteis-
hanke. 

Michaelin unelma jatko-opinnoista toteutui.

”Suunnittelen oman 
kameran ostamista”

Michael Nahashon Mutilin, 23, kasvoi suurper-
heessä. Vanhemmat taistelivat saadakseen joka 
päivä ruokaa pöytään.

– Olimme jopa kolmen viikon jaksoja pois kou-
lusta, koska vanhemmilla ei ollut varaa koulumak-
suihin. Onnistuin kuitenkin suorittamaan perus-
koulun loppuun, Michael kertoo.

Hän teki ahkerasti satunnaisia töitä päästäkseen 
jatko-opintoihin. Säästöjä kertyi sen verran, että 
IT-alan kurssin aloittaminen onnistui. Rahat riitti-
vät vain kahdeksi kuukaudeksi.

– Opiskelumaksut nousivat liian korkeiksi. Aloin 
taas tehdä satunnaisia töitä isän apuna, jotta nuo-
remmat sisarukseni pystyisivät käymään peruskou-
lunsa loppuun.

Vuonna 2019 Michael kuuli ikätoveriltaan World 
Visionin tukemista nuorisotyöllisyyskursseista. 
Hän laittoi hakemuksen eteenpäin ja tuli valituksi. 
Koulutus alkoi elämäntaitokurssilla, jonka jälkeen 
Michael alkoi viljellä persiljaa pihamaallaan. Vilje-
lystä saamillaan tuloilla hän pystyi maksamaan omia 
koulumaksujaan.

– Kiinnostuin video- ja valokuvaamisesta ja 
pääsin opiskelemaan alaa World Visionin tuella. 
Nykyään pystyn jo tienaamaan kuvaus- ja editointi-
taidoillani. Maksan sisarusteni koulumaksuja ja 
suunnittelen oman kameran ostamista.

Michael pitää erityisen tärkeänä sitä, että hän 
on saanut koulutusta myös säästämisessä ja muissa 
elämäntaidoissa.

– Osaan suunnitella elämääni eteenpäin siten, 
että en enää joutuisi elämään köyhyydessä. 
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”Jo monia vuosia sitten ajatte-
lin, että mitä konkreettista nekin 

opiskelijat, joilla ei ollut mahdollisuutta 
osallistua leirikoulutoimintaan, voisivat 
tehdä espanjan kielellä. Päätin ottaa 
luokalleni kummilapsen Latinalaisesta 
Amerikasta.

Koulumme on Vihreä lippu -koulu, 
ja kestävä kehitys on keskeinen tavoit-
teemme. Mielestäni kummilapsitoi-
minta sopi tähän hyvin. Meillä on jo 
kolmas kummilapsi.

Opiskelijat ovat vuosittain kirjoit-
taneet kummilapselle kirjeitä ja satuja 
sekä esitelleet Suomea espanjaksi. Ja 
ilolla olemme lukeneet kummilap-
semme kuulumisia. ”

Marja-Liisa Laine,  
Helsingin kielilukion espanjan ja 

latinan opettaja

”Idea kummiksi ryhtymisestä lähti 
liikkeelle, kun mietimme, miten 

saisimme luontevasti kansainvälisyys-
kasvatusta koulullemme. Halusimme 
jotakin, missä lapset pääsisivät itse toi-
mimaan ja vaikuttamaan. Mikä onkaan 
parempi tapa kuin koulun oma yhtei-
nen kummilapsi! Kummilasten tukemi-
sella ja heidän elämänsä seuraamisella 
on ollut ja tulee olemaan vielä pitkään 
koulumme lapsille iso kasvatuksellinen 
merkitys. Tämä on meille pitkäaikainen 
sitoumus ja tärkeä yhteisöllinen asia. 
Monet lapset ovat jo lähteneet yläkou-
luun, ja joka vuosi taas uudet ekaluok-
kalaiset pääsevät osallistumaan ja vai-
kuttamaan kummilasten elämään.

On tärkeää näyttää lapsille, miten 

erilaista elämä maapallollamme voi 
olla. Kaikkein tärkeintä heille on nähdä, 
miten omalla pienellä hyvällä teolla voi 
olla valtava merkitys toisen elämälle. 
Tämä on varmasti ollut ihaninta kum-
miudessa.”

Johanna Kuivanen, kieltenopettaja 
Ruutanan koulu, Kangasala

”Koulumme on ollut jo pitkään 
mukana kummilapsitoimin-

nassa, joten meille oli tärkeää jatkaa 

sitä. Koemme toiminnan merkityksel-
liseksi, sillä apua tarvitsevia on pal-
jon. Olemme myös järjestäneet taks-
värkin, jolla on rahoitettu kummilap-
sen koulunkäyntiä. Taksvärkin avulla 
kaikki koulumme opiskelijat ovat pääs-
seet auttamaan. Kummilapsen kanssa 
on ollut kiva käydä kirjeenvaihtoa.”

Oona Turma ja Roosa Pöntiö, 
opiskelijat, Muuramen lukio 

worldvision.fi/kummilapsi-koululle

teksti Oona Rintala kuva Pasi Liesimaa

”Kummilasten tukemisella on 
iso kasvatuksellinen merkitys”
Tiesitkö, että koulu, luokka tai vaikkapa vanhempainyhdistys voi ryhtyä 
kummiksi? Pitkäaikaiset koulukummit kertovat, millaista hyötyä ja iloa 
he ovat kummiudesta saaneet.

Kambodzassa moni lapsi on yhä vailla omaa kummia.
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Oletko jo saanut kummilapseltasi kirjeen 
Plus-palveluun?

Kirjeenvaihto uudistui

teksti Sanna-Mari Raudasoja kuva Sara Pihlaja

Plus-palvelun ansiosta kirjeenvaihto 
kummilasten kanssa on siirtynyt säh-
köiseen muotoon. Kummit ovat jo 
pidempään voineet kirjoittaa lapsille 
viestejä Plussaan (worldvision.fi/plus). 
Nyt myös lasten vastauskirjeet saa-
puvat Plus-palveluun. Viestien vaihto 
kummilapsen kanssa on sujuvampaa, 
nopeampaa ja varmempaa.

Koronapandemia katkaisi postiyh-
teydet kummikohteisiimme, joten kir-
jeiden lähettäminen kummilapsille 
ei ole ollut viimeisen vuoden aikana 
mahdollista. Sähköisen kirjeenvaihdon 
ansiosta viestit kulkevat nyt kum-
meilta lapsille ja toisin päin luotetta-
vasti ja ilman pitkiä viiveitä. Myös vies-
tien käsittelykulut pienenevät ja suu-
rempi osa kummituesta voidaan käyt-
tää lasten elämän parantamiseen.

”Nykyaikainen ja tätä päivää”
Intialaisen Revti-tytön kummi Tiina 
sai kummilapsensa kirjeen Plussaan 
ensimmäisten joukossa.

– Revtin kirje Plussassa oli iloinen 
yllätys. Etenkin nyt korona-aikana uusi 
yhteydenpidon mahdollisuus ilahdutti, 
koska perinteisiä kirjeitä ei ole voinut 
saada tai lähettää. Palvelu on nykyaika-
inen ja tätä päivää. En ole vielä vastan-

KIINNOSTUITKO?
Luokkasi tai koulusi pääsee kummiksi 30 eurolla kuukaudessa. Raha menee kummi-
lapsen koko kotiseudun auttamiseen. Kummilapsi ja hänen yhteisönsä saa muun 
muassa puhdasta vettä, koulutusta, monipuolisempaa ravintoa ja terveyden hoitoa.

Kummilapsen ja hänen kotiseutunsa muutosta on helppo seurata valokuvien, 
videotervehdysten, vuosittaisen raportin sekä kirjeenvaihdon kautta.

Nämä tiedot voi jakaa koulun somessa tai intranetissä. Näin koko koulu pääsee 
osaksi auttamisen iloa ja kuulee kuulumisia kaukomailta.

Lisätietoa: worldvision.fi/me-ja-tyomme/uutiset-ja-media/artikkelit/kummilapsi-koululle ja 
asiakaspalvelu@worldvision.fi tai soittamalla 096 818 300 (arkisin 10–15). 

nut Revtille Plussan kautta, mutta aion 
kokeilla sitä. Erityisen iloinen olen 
palvelussa olevista lapsen videoista. 
Revtin ilmeet, eleet ja ääni tuovat hänet 
lähemmäksi ja todemmaksi.

Lapset vastaavat kummien viestei-
hin edelleen kirjoittamalla vastauksen 
paperille. Paikallisessa World Visio-
nin toimistossa kirje käännetään eng-
lanniksi ja alkuperäinen kirje sekä 
käännös skannataan ja tallennetaan 
järjestelmäämme. Kummi saa sähkö-
postiinsa ilmoituksen uudesta viestistä 
ja voi lukea sen Plus-palvelussa, josta 
kirjeen voi myös tallentaa omalle lait-
teelle ja tulostaa. Mikäli tiedossamme 
ei ole kummin sähköpostiosoitetta, 
tulostamme kirjeen ja lähetämme sen 
kummille postitse. 



30 yritysyhteistyö

Maailmanpankin mukaan koronapan-
demia uhkaa tämän vuoden aikana 
sysätä 150 miljoonaa ihmistä äärimmäi-
seen köyhyyteen. Heistä noin puolet on 
lapsia. YK on ennustanut, että 235 mil-
joonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista 
apua ja suojelua vuonna 2021. Kasvua 
on tullut vuodessa peräti 40 prosenttia. 

Nyt jos koskaan tarvitaan globaa-
lia vastuunkantoa ja tukea kehitty-
ville maille, jotta suunta saadaan kään-
tymään takaisin positiiviseksi. Tässä 
työssä yrityksillä on tärkeä rooli.

Suomen World Vision tekee töitä 
lasten terveyden, ravitsemuksen, suo-
jelun ja koulutuksen turvaamiseksi. 
Kansainvälisesti olemme maailman 
suurin kummilapsijärjestö ja yksi joh-
tavista puhtaan puhtaan veden mah-
dollistajista. Toimimme 99 maassa.

Teemme yhteistyötä pienten ja iso-
jen yritysten kanssa, ja kumppanimme 
ovat eri toimialoilta. Meillä on kattava 
kokemus räätälöidystä yritysyhteis-
työstä, joten yritys voi valita toimin-
taansa parhaiten tukevan yhteistyön. 

teksti Oona Rintala
kuva World Vision

Uskallatko 
olla tekemättä 
mitään?
Äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt ensimmäistä 
kertaa yli 20 vuoteen, ja samalla työttömien määrä 
on kasvanut voimakkaasti. Köyhyyden vastaiseen 
taisteluun tarvitaan meitä jokaista – myös yrityksiä.

Meidän kanssamme yrityksesi 
suojelee erityisesti lapsia.

Lisätietoa:  
worldvision.fi/yritysyhteistyo

TÄSTÄ SE LÄHTEE
• Haluatko laajentaa yritystoimin-

taasi kehittyville markkinoille?

• Onko yritykselläsi innovaatio, 
joka toimisi kehitysmaiden 
olo suhteissa?

• Haluatko lahjoittamis-
mahdollisuu den verkko-
kauppaasi tai myymä lääsi?

• Haluatko lahjoittaa mediatilaa 
tai muuta näkyvyyttä?

• Haluatko lahjoittaa osaamistasi?

• Haluatko lahjoittamisen 
säännölliseksi osaksi liiketoi-
mintaa? Ryhdy yrityskummiksi 
kehitysmaan lapselle. Saat 
säännöllisesti tietoa lahjoituksesi 
vaikutuksesta ja voit viestiä siitä 
myös sidosryhmille. 

• Onko yritykselläsi jokin muu 
idea, jonka avulla voisimme 
auttaa maailman lapsia? 
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”Sijoitamme tulevaisuuteen”
Népra on kotimainen vaatebrändi, joka 
valmistaa eettisiä ja ympäristöystävällisiä 
urheiluvaatteita. Luonnon hyvinvointi on sy-
vällä Népran arvoissa ja juurissa. Se tukee 
verkkokauppamyynnissään Suomen World 
Visionin metsitystyötä Etiopiassa. Jokaisesta 
verkkokauppaostoksesta lahjoitetaan 12,5 
senttiä metsitystyöhön.

– Lasten oikeudet ja maapallon suojelemi-
nen merkitsee meille Népralla sijoittamista 
tulevaisuuteen. World Visionissa yhdistyvät nämä molemmat, ja on 
hienoa olla tukemassa globaalisti hyvää tekevää järjestöä monien 
muiden upeiden tukijoiden joukossa. Yhteistyömme on otettu 
lämpimästi vastaan myös asiakkaidemme parissa, toimitusjohtaja 
Anna-Mari Niutanen sanoo. 

Lisätietoa: wearnepra.com

”Huomiota ulkomailla”
PaaPii on kotimainen tekstiilialan yritys, 
joka valmistaa vaateita ja asusteita vau-
voille, lapsille ja naisille. Kaikki yrityksen 
vaatteet ommellaan omassa ompelimos-
sa Kokkolassa.

PaaPiin 2021 kevätmallistossa julkais-
tiin kaksi yhteistyötuotetta, joiden myyn-
neistä lahjoitetaan (0,50–1 €) Suomen 
World Visionin metsitystyöhön.

– Ihmisten hyvinvointi ja luonnon mo-
nimuotoisuus ovat meille tärkeitä asioita, 
joita haluamme edistää. Metsitystyön tu-
keminen tuntui heti PaaPiin toimintaan 
sopivalta, sillä luonto ja erityisesti metsä eheyttävänä voimana näkyy 
toiminnassamme isona teemana. Myös lastensuojelu on meille tärkeää, 
ja mielestämme jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvatukseen 
ja kotiin.

Yhteistyötuotteiden kuosi on peräisin pääsuunnittelija Anniina Iso-
kankaan kynästä.

– Vuodenajat-kuosissa yhdistyvät talvipakkaset, kevätaurinko, kesähel-
teet ja syystuulet. Valitsimme yhteistyötuotteisiin pirteän vihreät sävyt.

PaaPiillä on pitkä kokemus moninaisesta hyväntekeväisyysyhteistyöstä. 
Globaalia kehitysyhteistyöjärjestöä yritys tukee ensimmäistä kertaa.

– Olemme todella ylpeitä yhteistyöstä World Visionin kanssa. Yh-
teistyötuotteet ovat keränneet paljon huomiota varsinkin ulkomailla. 
Suunnitelmissa on, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. 

Lisätietoa: paapiidesign.com/fi/ 
product/uljas-paita-vuodenajat/23167

Inno valmistaa laadukkaita ja aikaa kestäviä design-huo-
nekaluja pääasiassa julkisiin tiloihin.

Innon ja Suomen World Visionin yhteistyö on keskit-
tynyt ensi sijassa puhtaan veden takaamiseen. Maailman 
lasten terveysoloja pystytään parantamaan puhtaan ve-
den avulla. Jokaisen lapsen turvalliseen, tasapainoiseen ja 
terveeseen elämään kuulu riittävä, päivittäinen ja puhdas 
käyttövesi.

World Vision panostaa vesihuoltoon hankkeissaan eri 
puolilla maailmaa. Muutos on merkittävä. Avullamme 
joka 10. sekunti yksi uusi ihminen saa puhtaan veden 
käyttöönsä. Joka päivä kolme uutta koulua saa puhdas-
ta vettä. Inno on omilla lahjoituksillaan ollut mukana 
saavuttamassa kanssamme näitä merkittäviä ja kestäviä 
tuloksia jo yli kymmenen vuoden ajan.

Viimeisimpänä Inno aloitti ilmastonmuutoksen vastai-
sen työn lahjoittamalla 50 hehtaaria metsää Etiopiaan. 
World Visionin käyttämän metsitysmenetelmän keskei-
nen idea on kasvillisuuden palauttaminen olemassa ole-
via kanto- ja juurivesoja hyödyntämällä. Puut parantavat 
viljelymaan hedelmällisyyttä. Metsien aluskasvillisuuden 
lisääntyessä karja saa lisää syödäkseen ja maidontuo-
tanto kasvaa. Perheet saavat maidosta toimeentuloa ja 
pystyvät pitämään lapset koulussa. Metsä sysää liikkeelle 
varsinaisen hyvän kierteen. Se sitoo hiiltä ilmakehästä, 
lisää luonnon monimuotoisuutta, sekä ehkäisee eroo-

siota ja maaperän köyhtymistä. 
– Perheyhtiössämme arvot ja tavoit-

teet ovat hyvin pitkäaikaisia ja polveu-
tuvat sukupolvelta toiselle. Ha-
luamme auttaa ja tukea kaikkia 

sidosryhmiä kestävän kehityk-
sen mukaisiin vastuullisiin 
tekoihin. Lasten oikeudet ja 
ympäristö ovat meille sydä-
menasioita. Olemme iloisia 
voidessamme yhteistyössä 
Suomen World Visionin 
kanssa vaikuttaa perin-
töön, jonka jätämme tu-
leville sukupolville, Innon 
toimitusjohtaja Niklas 
Korhonen sanoo. 

Lisätietoa: inno.fi

”Lasten oikeudet ja 
ympäristö ovat meille 
sydämenasioita”
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tekstit Jussi Laurikainen ja Maria Osamitsu kuvat Pasi Liesimaa ja World Vision

INTIA 1 Jätevedet kuriin

Intian maaseuduilla vessojen puuttumi-
sesta aiheutuu vakavia ongelmia. Sateiden 
aikaan ulosteet saastuttavat juomavesiä, 
minkä vuoksi ihmisiä sairastuu malariaan, 
ripuliin ja keltakuumeeseen. Puskavessat 
ovat vaarallisia naisille ja lapsille, ja mo-
net tytöt jäävät pois koulusta kuukautisten 
aikana.

World Visionin vesi-, sanitaatio- ja hy-
gieniatyöllä selätetään maaseutukylien 
ympäristö- ja terveysongelmia. Ihmisille 
opetetaan puhtaan veden ja hygienian 
merkitystä ja rakennetaan vessoja sekä 
jätevesijärjestelmiä. Maanviljelijöille ope-
tetaan veden talteenottoa ja vermikom-
postointia. 

PERU 1 Uunit uusiksi 

Polttopuiden kerääminen ruuanvalmistus-
ta varten on yksi suurimmista syistä met-
sien häviämiseen Perussa. Puita poltetaan 
avouuneissa, joista savu leviää asuntoon 
sisälle ja aiheuttaa terveyshaittoja asuk-
kaille. 

Suomen World Vision on rakennutta-
nut Perun Renacerissa köyhille perheille 
uusia uuneja, joiden tehokkaampi poltto-
prosessi vähentää polttopuiden kulutusta 
ja varaa lämpöä uuneihin. Uusissa uuneis-
sa ruoka kypsyy nopeammin. Näin säästyy 
polttopuiden keräämiseen käytettyä aikaa 
ja ympäristöille haitallisten päästöjen mää-
rä vähenee.

Tärkein muutos on kuitenkin savupiiput, 
joista savu ja noki ohjautuvat asuintilois-
ta ulos. Muutoksen ansiosta perheiden 
terveydentila on parantunut. Hankkeesta 
ovat siis hyötyneet niin perheet kuin ym-
päristökin. 

Ilmastouutisia maailmalta
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UGANDA 1 Liedet omasta maasta

Ugandan Kirewa-Nabuyogassa 
rakennetaan kestävää muutosta. 
Opetamme alueen asukkaille te-
hokkaampien keittoliesien raken-
tamista omalta pihalta löytyvistä 
materiaaleista: ruohosta, savesta, 
sahanpurusta ja vedestä. 

Liedet säästävät naisten ja tyt-
töjen aikaa, sillä polttopuiden ke-
rääminen on perinteisesti heidän 
vastuullaan, ja ruuan valmistami-
nen avotulella kestää kolme ker-
taa kauemmin. Kun savu ohjataan lyhyen hormin kautta ulos, naiset ja pikkulapset 
eivät enää altistu savulle ja hengitysteiden sairauksille.

Nyt jo 600 kotitaloutta käyttää energiaa säästäviä uusia liesiä. Opettamalla liesien 
rakentamista voimme vaikuttaa myös sukupuolten tasa-arvoon ja asenteisiin. 

ilmastouutisia

KAMBODZA 1 Terveyttä vedestä

Ripuli on alle viisivuotiaiden lasten toiseksi yleisin kuolinsyy Kambodzassa. Ripu-
lin lisäksi muut vesiperäiset sairaudet vähentävät lasten terveitä päiviä. Puhtaan 
juomaveden puutteesta johtuva aliravitsemus vaikuttaa lasten oppimistuloksiin ja 
jatko-opintoihin sekä koko maan talouskasvuun. 

Santukissa keskitymme hygienian ja sanitaation parantamiseen. Opetamme lapsille 
käsienpesun ja muun puhtauden tärkeyttä. Jaamme perheille hygieniapaketteja. 
Opetamme aikuisia valmistamaan ravitsevaa ruokaa. 

Puhtaan veden, koulutusten ja terveysseurannan ansiosta lasten ripulitaudit ovat 
vähentyneet. 

KENIA 1 Naiset 
innostuivat metsityksestä

Kuivunut ja kuolleelta näyttävä maapala 
voi vaikuttaa lohduttomalta, mutta oikeilla 
toimilla se saadaan eloon ja tuottamaan 
sekä perheille tuloja että suojelemaan 
maata eroosiolta ja tulvaveden tuhoilta. 
Kenian Ngoswetissa olemme opettaneet 
jo 1 290 viljelijäperheelle metsitystä.

Menetelmästämme ovat innostuneet 
etenkin naiset, joiden kirkkaimmaksi joh-
totähdeksi on noussut Miriam Kipsang 
(kuvassa). Saatuaan World Visonilta koulu-
tuksen Kipsang meni ja jakoi uusia oppeja 
peräti 90 muulle viljelijälle, vaikka tavoit-
teena oli saada 10 uutta viljelijää mukaan.

Ngoswetin alueella puut kasvavat jopa 
reilussa vuodessa niin korkeiksi, että ne 
suojelevat maata auringolta ja kuivumi-
selta. Ruoho kasvaa taas ja siitä saadaan 
ravinteikasta rehua lehmille. Maitoa riittää 
sekä omiin tarpeisiin että myytäväksi.

Koulujen viereen olemme perustaneet 
eräänlaisia koealueita, joilla lapsetkin oppi-
vat, miten kannoista saadaan kasvatettua 
puita ja miten tärkeää on huolehtia elin-
ympäristöstä ja luonnosta.  

K
U
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– Pandemian seurauksista kärsitään 
ympäri maailmaa, myös ruuhkaisilla 
pakolaisleireillä ja tiukkojen sulku-
jen keskellä kehittyvissä maissa, sanoo 

teksti Anna Pollari
kuva Jim Kasom

”Ei riitä, että 
huolehdimme 
vain omistamme”

Koronarokotteet tuovat toivoa miljoonille, joiden 
henkeä virus uhkaa tai joiden toimeentulon pandemia 
on tuhonnut. On tärkeää huolehtia siitä, että rokotteet 
otetaan käyttöön tasa-arvoisesti, jotta niitä saavat myös 
haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset.

Tiina Antturi, Suomen World Visionin 
toiminnanjohtaja. 

World Vision on globaalisti mukana 
rokotuskampanjoissa yhteistyössä 

muiden järjestöjen sekä terveysviran-
omaisten kanssa. Emme jaa tai anna 
rokotteita, vaan roolimme on tiedot-
taa ihmisiä rokotteista ja siitä, mistä 
niitä saa.

Vuosikymmenien kokemus 
apuna
Tärkeä tehtävämme on vahvistaa luot-
tamusta rokotteisiin sekä ehkäistä 
väärän tiedon leviämistä ja rokote-
vastaisuutta. Tässä hyödynnämme 
esimerkiksi kymmenien tuhansien 
kyläterveys työntekijöiden verkostoa.

34 ajankohtaista



Shiv Kumari on World Visionin 
kouluttama terveystyöntekijä Delhissä, 

Intiassa. Hän on jakanut perheille World 
Visionin hätäapua sekä tiedottanut 
valtion tarjoamista koronatesteistä. 

Kumarin kaltaisten vapaaehtoisten rooli 
on merkittävä, kun rokotuskampanjat 

käynnistyvät eri maissa.  

– Meillä on vuosikymmenien koke-
mus hivin ja ebolan torjumisesta. Se on 
opettanut meille, että rokotteen onnis-
tuneen käyttöönoton kannalta paikal-
listen työntekijöiden, uskonnollisten 
johtajien ja vapaaehtoisten terveys-
työntekijöiden rooli on äärimmäisen 
tärkeä, Antturi toteaa.

Koronapandemia täytyy saada hal-
lintaan kaikkialla maailmassa, jotta 
paluu normaalimpaan arkeen onnistuu. 

– Pandemian voittamiseen ei riitä 
se, että huolehdimme vain omistamme, 
Antturi toteaa. 
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Suomen World Vision maailmalla
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Suomen World Vision suojelee kehitysmaiden lapsia ja 
puolustaa heidän oikeuksiaan. Työmme lähtökohta on kristillinen 
lähimmäisenrakkaus. Autamme siellä, missä tarve on suurin 
uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta.

Meillä on suomalaisten  rahoittamia kehitysyhteistyökohteita 
useissa eri maissa.  

Tavoitteenamme on muuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien lasten elämää pysyvästi. 

Olemme ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja itsenäinen osa 
kansain välistä World Vision -verkostoa. Kansainvälisesti World 
Visionin avun  piirissä on yli 100 miljoonaa ihmistä. Järjestö toimii 
lähes 100 maassa. 
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Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten maailman haavoittuvimmat lapset. Kehitysmaissa
vaikutukset näkyvät jo nyt perheiden arjessa esimerkiksi ruokapulana. 

Kuukausilahjoittajana autat luonnonkatastrofien, kriisien ja sotien keskellä eläviä lapsia  
kohti hyvää ja turvallista elämää. 

Tule mukaan ilmastokriisin vastaiseen taisteluun.
RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI OSOITTEESSA
WORLDVISION.FI/KUUKAUSILAHJOITUS

SUOJELE 
LAPSIA 
ILMASTOKRIISISSÄ 


